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LỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦU

     Các em học sinh thân mến! 

Trên tay các em là cuốn “Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh – lớp 6”. 
Với 5 chủ đề, các em sẽ được tìm hiểu thêm và sâu hơn về các vấn đề: Văn hoá, 
lịch sử truyền thống; Địa lí địa phương; Kinh tế, hướng nghiệp; Chính trị – xã hội; 
Môi trường của địa phương.

Thông qua những hoạt động trong các chủ đề, học sinh sẽ được trang bị những 
kiến thức cơ bản về Quảng Ninh. Qua đó, các em được phát triển những năng lực 
và phẩm chất cần thiết, được bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Cuốn sách này sẽ đồng hành với các em trong suốt năm học đầu tiên ở 
Trung học cơ sở. Hi vọng các em sẽ cùng tìm hiểu, thực hành, trải nghiệm, yêu 
thích các hoạt động trong sách, say mê học tập. Các em biết liên hệ để hiểu rõ 
hơn những vấn đề của địa phương, vận dụng những điều đã học vào cuộc sống 
hằng ngày, cùng nhau thực hiện những việc làm hữu ích cho bản thân, gia đình, 
cộng đồng, quê hương,…  

                                                                   CÁC TÁC GIẢ
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VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG

Quảng Ninh là một vùng đất cổ thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Trải qua những thời 
kì lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tỉnh Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ đến 
năm 938 đã ghi dấu ấn sâu đậm trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.  

Dựa vào kiến thức của em về lịch sử quê hương Quảng Ninh, em hãy:

Giới thiệu sơ lược về một số đặc điểm nổi bật của vùng đất Quảng Ninh mà em tìm 
hiểu được.

 • Xác định được địa giới, niên đại và sự hình thành vùng đất, con người của tỉnh 
Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ đến năm 938.

• Trình bày được những nét chính về kinh tế, chính trị – xã hội, văn hoá của cư dân 
Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ đến năm 938.

Biểu đồ 1. Niên đại hình thành vùng đất, con người của tỉnh Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ đến năm 938

1. Địa giới, niên đại hình thành vùng đất, con người tỉnh Quảng Ninh từ thời 
nguyên thuỷ đến năm 938

18.000 năm trước 
Quảng Ninh
thời nguyên thuỷ

Công 
nguyên

111 TCN – 938
• 3 thời 
phong kiến 
phương Bắc 
cai trị 
(949 năm) 
• 3 thời kì độc lập 
(78 năm)
• 3 thời kì tự chủ 
(22 năm)

938 chiến thắng của 
Ngô Quyền trên sông 
Bạch Đằng, nước ta 
chấm dứt gần một 
nghìn năm Bắc thuộc

• Từ 2879 trước Công nguyên (TCN) – 208 TCN, 
vùng Quảng Ninh thời  Văn Lang, Âu Lạc
• Từ 207 TCN – 111 TCN thời thuộc Triệu, vùng 
Quảng Ninh thuộc bộ Ninh Hải

QUẢNG NINH TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN NĂM 938 1
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a) Vùng đất Quảng Ninh thời nguyên thuỷ

Thời nguyên thuỷ, Quảng Ninh là một trong 
những nơi cư trú của người Việt cổ. Dấu tích 
của con người trên vùng đất Quảng Ninh ngày 
nay được phát hiện ở các địa điểm thuộc văn 
hoá Soi Nhụ, nằm trong khung niên đại của 
văn hoá Hoà Bình và Bắc Sơn khoảng 18.000 
năm về trước. Cư dân Soi Nhụ chủ yếu sống 
trong các hang động và núi đá vôi ở ngoài hải 
đảo và vùng ven bờ vịnh thuộc huyện Vân 
Đồn, thành phố Hạ Long, một phần  Uông Bí, 
Quảng Yên. Văn hoá Soi Nhụ là cơ sở để sau 
đó hình thành các loại hình văn hoá tiến bộ 
mới tại Cái Bèo, tiếp theo là nền văn hoá Hạ 
Long nổi tiếng.

Ở khu vực vịnh Hạ Long các nhà khảo cổ 
đã khai quật được di chỉ của người nguyên 
thuỷ vào khoảng 3.000 – 1.500 năm trước 
công nguyên (TCN). Đặc trưng giai đoạn này 
là văn hoá Hạ Long với nhiều di chỉ khảo cổ 
được tìm thấy như: vỏ sò dùng làm trang sức 
và tiền trao đổi, xương thú và xương người 
cổ đại.

Hình 2: Mũi Bạch Long (Paklung) trên bản đồ 1888

Hình 1.1. Vòng chuỗi nhuyễn thể phát lộ tại hang 
Đông Trong – di chỉ thuộc văn hoá Hạ Long 
(thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn ngày nay)

Hình 1.3. Các loại rìu ở di tích Đầu Rằm – 
di chỉ thuộc văn hoá Hạ Long
(xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) 

Hình 1.4. Mảnh gốm kiểu Tràng Kênh
 ở di tích Đầu Rằm 

(hiện vật thuộc văn hoá Hạ Long)

Hình 1.2. Rìu, vòng đeo tay, hạt chuỗi bằng đá 
ngọc và tàn tích thức ăn của người cổ Hạ Long 
(hiện vật thuộc văn hoá Hạ Long)
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Thời Hùng Vương (2.621 năm), 
từ  năm 2879 TCN – 258 TCN, 

vùng Quảng Ninh thuộc 
bộ Ninh Hải, nước Văn Lang

Thời nhà Thục (49 năm), 
từ năm 257 TCN – 208 TCN, 

vùng Quảng Ninh thuộc 
bộ Ninh Hải, nước Âu Lạc

Thời thuộc Triệu (96 năm), 
từ năm 207 TCN – 111 TCN, 

vùng Quảng Ninh thuộc 
bộ Ninh Hải, nước Nam Việt

Biểu đồ 2. Địa giới, niên đại của vùng đất Quảng Ninh thời Văn Lang – Âu Lạc

– Thời nguyên thuỷ, cư dân Việt cổ đã sinh sống trên vùng đất Quảng Ninh vào thời 
gian nào? Kể tên một số địa điểm thuộc văn hoá Soi Nhụ ghi dấu ấn của người Việt cổ 
trên đất Quảng Ninh.

– Nêu một số nét đặc trưng của văn hoá Hạ Long thời nguyên thuỷ. 

b) Vùng đất Quảng Ninh thời Văn Lang – Âu Lạc

Khi hình thành nhà nước đầu tiên của người Việt, vào thời Hùng Vương, vùng đất 
Quảng Ninh ngày nay đã từng thuộc bộ Ninh Hải – một trong 15 bộ của nhà nước 
Văn Lang. Sang thời kì nhà nước Âu Lạc, vùng đất Quảng Ninh lúc đó nằm trong địa 
vực của bộ Ninh Hải.

Vào thời Hùng Vương, An Dương Vương, suốt một dải vịnh Hạ Long (trên bờ lẫn hải 
đảo), các nhà khảo cổ học đã tìm được các dấu tích phát triển văn hoá liên tục từ giai 
đoạn Phùng Nguyên muộn cho tới những thế kỉ trước và sau Công nguyên. Đặc biệt, sau 
những phát hiện các di tích thuộc loại hình Bồ Chuyến tại Hoành Bồ, loại hình Bãi Bến 
tại Cát Bà và Đầu Rằm tại Yên Hưng thì khu vực này được coi là một vùng văn hoá phát 
triển mạnh, trong đó Đầu Rằm là một loại hình văn hoá Đông Sơn ven biển điển hình 
của Việt Nam.

Việc phát hiện được các di tích của thời kì nguyên thuỷ và kim khí tại Quảng Ninh 
cũng đã góp phần khẳng định vào thời Hùng Vương, Quảng Ninh đã thực sự là một bộ 
phận của nhà nước Văn Lang.

– Vùng đất Quảng Ninh thời Văn Lang – Âu Lạc được gọi với địa danh nào? 
– Căn cứ nào để khẳng định: Cư dân ở vùng đất Quảng Ninh xưa đã xuất hiện và 

sinh sống trong thời kì nhà nước Văn Lang – Âu Lạc? 
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c) Vùng đất Quảng Ninh thời phong kiến phương Bắc cai trị

Năm 111 TCN – 40: Thời phong 
kiến phương Bắc cai trị lần thứ 
nhất (151 năm)

Năm 40 – 43: Thời Trưng Vương, đất nước 
độc lập 4 năm

Thời phong kiến 
phương Bắc cai trị Thời độc lập, tự chủ

Năm 43 – 248: Thời phong kiến 
phương Bắc cai trị lần thứ hai 
(giai đoạn 1 – 205 năm)

Năm 248 – 264: Khởi nghĩa Bà Triệu 
(Triệu Thị Trinh), đất nước độc lập 16 năm

Năm 264 – 544: Thời phong kiến 
phương Bắc cai trị lần thứ hai 
(giai đoạn 2 – 280 năm)

Năm 544 – 603: Thời Tiền Lý (Lý Nam Đế) 
và nhà Triệu (Triệu Quang Phục), đất nước 
độc lập 58 năm

Năm 603 – 938: Thời phong 
kiến phương Bắc cai trị lần 
thứ ba (313 năm Bắc thuộc), 
và 22 năm đất nước tự chủ

Đất nước tự chủ 22 năm:
• Năm 713 – 722:  Thời Mai Hắc đế (9 năm)
• Năm 791 – 802:  Thời Bố Cái Đại Vương 
(Phùng Hưng – 11 năm)
• Năm 905 – 907: Thời Khúc Thừa Dụ 
(2 năm)

Trong thời phong kiến phương Bắc cai trị, Quảng Ninh có nhiều tên gọi khác nhau: 

– Thời thuộc Tây Hán và Đông Hán, thời Hai Bà Trưng: vùng đất Quảng Ninh thuộc 
quận Giao Chỉ (gồm huyện An Định và huyện Khúc Dương). 

– Thời thuộc Ngô, Tấn: vùng đất Quảng Ninh thuộc quận Giao Chỉ (gồm huyện An Định 
và một phần huyện Khúc Dương (sau đổi thành huyện Hải Bình)). 

– Từ thời thuộc Lương, vùng đất Quảng Ninh thuộc Hoàng Châu, quận Ninh Hải. 

– Thời tiền Lý (Lý Nam Đế) và nhà Triệu (Triệu Quang Phục): Quảng Ninh thuộc Quận 
Hải Ninh của nước Vạn Xuân. 

Thời Bắc thuộc của Việt Nam bao gồm vùng Quảng Ninh với một số thời kì đan xen 
nhau. Trong đó, có 3 thời phong kiến phương Bắc đô hộ, 3 thời kì đất nước giành được 
quyền độc lập và 3 thời kì chính quyền tự chủ. Trong mỗi thời kì có các giai đoạn nhỏ hơn 
đan xen giữa thời bị cai trị và thời độc lập, tự chủ. 

Biểu đồ 3. Các giai đoạn của thời phong kiến phương Bắc cai trị ở Quảng Ninh
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– Vùng đất Quảng Ninh thời phong kiến phương Bắc cai trị được gọi bằng những 
địa danh nào?

– Nêu những đóng góp của nhân dân Quảng Ninh trong cuộc đấu tranh chống 
ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?

– Từ năm 603 đến năm 938 là các thời thuộc Tuỳ, thuộc Đường, thuộc Hậu Lương, 
Hậu Đường, Hậu Tấn 937 – 938: vùng Quảng Ninh chủ yếu thuộc Lục Châu (có thời kì 
thuộc quận Ngọc Sơn) gồm huyện Hoa Thanh, huyện Ninh Hải; phần đất Đông Triều 
thuộc Giao Châu (huyện Nam Định).

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng 
phất cờ khởi nghĩa, nhân dân Quảng 
Ninh đều nhất tề nổi dậy hưởng ứng 
cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán 
của Hai Bà Trưng. Nhiều đội nghĩa 
binh do các anh hùng Quảng Ninh 
chỉ huy đã góp công lớn trong cuộc 
khởi nghĩa như: nữ tướng Lê Chân, 
Vĩnh Huy, ba anh em nhà họ Trương, 
Chu Sĩ,…

Hình 1.5. Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận
(tranh dân gian Đông Hồ)

Mùa xuân năm 542, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí bùng nổ, nhân dân Quảng Ninh đứng 
lên hưởng ứng đánh đuổi giặc Lương góp phần dựng lên nước Vạn Xuân độc lập. Các thế 
kỉ tiếp theo, nhân dân Quảng Ninh tiếp tục tham gia khởi nghĩa Phùng Hưng, Mai Thúc 
Loan chống sự đô hộ của nhà Đường.

Về các cuộc đấu tranh giành độc lập: Quảng Ninh xưa nằm trong vùng sản xuất 
ngọc trai, sừng tê giác, ngà voi, đồi mồi, lông chim trả,... nơi đây đã chịu sự vơ vét, 
bót lột rất nặng nề, nên ngay từ buổi đầu bị đô hộ, người dân Quảng Ninh đã không 
ngừng nổi dậy.

Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch 
Đằng (Quảng Yên, Quảng Ninh). Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, định đô 
ở Cổ Loa, chính thức kết thúc gần một ngàn năm thời phong kiến phương Bắc cai trị, mở 
ra một thời kì độc lập lâu dài của nước ta.
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2. Khái quát những nét chính về kinh tế, chính trị – xã hội của Quảng Ninh từ thời 
nguyên thuỷ đến năm 938

a) Kinh tế

Thời nguyên thuỷ, cư dân Quảng Ninh xưa bên cạnh canh tác nông nghiệp còn phát 
triển nghề đánh bắt thuỷ, hải sản. Ngoài ra, người dân thời kì này còn biết làm gốm, 
đan lát, làm mộc,… Đến thời cai trị của nhà Tần Hán, phát triển thêm nghề sản xuất 
ngọc trai để phục vụ nhu cầu của tầng lớp thống trị.

Những thế kỉ đầu sau Công nguyên, cùng với dòng chảy chung của các cư dân khu 
vực Bắc Bộ, cư dân trên vùng đất Quảng Ninh xưa dựa vào vị trí địa lí thuận lợi đã 
phát triển một nền kinh tế đa dạng, bao gồm cả nông nghiệp, khai thác lâm thổ sản, 
sản xuất thủ công (làm muối, sản xuất ngọc trai), đánh bắt thuỷ, hải sản và đặc biệt là 
thương mại trên biển. 

Về kinh tế nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh ở vùng Đông Triều, 
Yên Hưng. Đây là những vùng đất được khai phá từ lâu đời, đặc biệt tại khu vực Tràng 
Kênh (Hải Phòng) và Đầu Rằm (Yên Hưng) đã phát hiện được những khu vực con người 
cư trú lâu dài.

Về kinh tế biển: Thế mạnh kinh tế của vùng đất Quảng Ninh xưa là các nguồn lợi 
biển, đặc biệt là ngọc trai tại khu vực vịnh Hạ Long. Các quần đảo sản xuất ngọc quý 
như: Cô Tô, Ngọc Vừng, Minh Châu, Quan Lạn,…

Hình 1.6. Mô hình thuyền buồm
(Nguồn: Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)

Về ngoại thương: Ngoại thương với 
các nước qua vùng biển Ninh Hải rất 
phát triển, đặc biệt là ngoại thương 
vào giai đoạn Đông Hán. Hàng loạt 
các hiện vật gốm sứ Đông Hán được 
tìm thấy ở dọc ven biển Quảng Ninh. 
Riêng tại khu vực Đầu Rằm, Yên Hưng 
đã phát hiện nhiều hiện vật như: 
ấm, bát đĩa, mâm bồng, vò ấm đầu 
gà, bình con tiện, hũ và chén uống 
rượu hai tay cầm. Ngoài ra, hũ Đông 
Hán còn tìm thấy tại Hoành Bồ, trên 
bãi cát thuộc núi Chùa, xã Đại Yên. 
Những hiện vật này chứng tỏ ngoại 
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Hình 1.7. Một số hiện vật gốm, sứ 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

hiện vật gốm sứ Nam Triều như: hũ, lọ và bình nhiều tai với tạo dáng đẹp, được tráng 
men, chất liệu bán sứ được tìm thấy tại Yên Hưng, Hoành Bồ, đặc biệt là xung quanh 
khu vực Bãi Cháy trên đảo Tuần Châu. Điều này cho thấy, khu vực Yên Hưng, Hoành 
Bồ là nơi neo đậu quan trọng của các thuyền buôn trước khi ra hoặc vào sâu trong vùng 
Đồng bằng sông Hồng.

Kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển và ngoại thương tiếp tục phát triển trong các thế 
kỉ IV – IX. Tuy nhiên, những người được tự do đi lại, buôn bán và thu lợi lớn là nhà nước 
và thương nhân Trung Quốc. Vì vậy, ngoại thương trong giai đoạn này chủ yếu được đề 
cập là vị trí của vùng đất đối với hoạt động ngoại thương, vai trò của ngoại thương đối 
với sự phồn vinh của xã hội nơi đây khá mờ nhạt.

b) Chính trị – xã hội 

Thời nguyên thuỷ, cư dân trên vùng đất Quảng Ninh xưa sống thành từng nhóm, 
cùng chung sống trên một vùng đất như các hang động và núi đá vôi ở Hạ Long, Uông 
Bí, Quảng Yên.

Thời kì hình thành nhà nước đầu tiên, Quảng Ninh đã sớm trở thành một bộ phận 
của nhà nước nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. Vua là người đứng đầu và có quyền lực cao 
nhất, giúp việc cho vua là các lạc hầu, lạc tướng, bồ chính. Quan hệ giữa các thành 
phần trong xã hội khá bình đẳng, đoàn kết để xây dựng quê hương.

thương đường thuỷ trên vịnh Hạ Long 
được sử dụng thường xuyên, có sự trao 
đổi hàng hoá, mua đồ ăn, thức uống,… tại 
vùng đất Quảng Ninh xưa.

Ngoài ra, sự phát triển ngoại thương 
ở vùng đất Quảng Ninh xưa còn được 
thể hiện qua các hiện vật tuỳ táng bằng 
gốm, sứ, đồ đồng, đồ sắt, vàng, bạc, 
đá quý, thuỷ tinh, đồng tiền, nhẫn, mã 
não,… được khai quật tại các mộ Hán trải 
dài từ Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch, 
Uông Bí. Đặc biệt là khu vực thôn Đá 
Bạc, đảo Cái Bàn, xã Minh Châu, huyện 
đảo Vân Đồn.

Các thế kỉ IV đến thế kỉ IX, hàng loạt 
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3. Một số thành tựu văn hoá của vùng đất Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ đến 
năm 938

Cư dân trên vùng đất Quảng Ninh xưa có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ 
đa thần, tiêu biểu là thờ thần Mặt Trời. Ngoài ra còn có tín ngưỡng phồn thực và thờ các 
vị thần trong tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp,… Nghệ thuật tạc tượng, tạo hình; nghệ 
thuật sân khấu, nhảy múa, âm nhạc ra đời và phát triển.

Ý thức về cội nguồn, mối quan hệ gia đình, họ hàng làng nước của cư dân Quảng Ninh 
được hình thành từ rất sớm và ngày càng được củng cố. Những giá trị văn hoá, tinh thần 
đó được phản ánh qua kho tàng truyền thuyết, truyện cổ dân gian vô cùng phong phú, 
bao gồm đầy đủ các thể loại như truyền thuyết về vịnh Hạ Long, các đảo đá, hang động, 
truyện “Ông khổng lồ gánh đá lấp biển”, “Sự tích Yên Tử”,... Những truyền thuyết và 
những câu chuyện cổ dân gian này có nội dung phản ánh quá trình lao động, hình thành 
và phát triển của con người trên vùng đất Quảng Ninh, trong đó mỗi truyền thuyết, mỗi 
câu chuyện đều có ý nghĩa riêng và được lưu giữ ở các vùng quê Quảng Ninh ngày nay. 

Cùng với quá trình giao lưu, trao đổi kinh tế qua hành lang Phả Lại – Đông Triều –
Mạo Khê – Uông Bí, vùng đảo Vân Đồn, khu vực Mũi Ngọc – Vạn Ninh,… là quá trình 
tiếp xúc về tôn giáo, tín ngưỡng như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo giữa nước ta với các 
khu vực khác. Vùng đất Quảng Ninh xưa là con đường quan trọng nhất trong suốt thời kì 
Bắc thuộc. Đó vừa là hành lang văn hoá, vừa là cửa ngõ giao lưu với thế giới bên ngoài, 
mà núi Yên Tử, danh sơn số một của đất nước ta là một ví dụ điển hình. Từ mảnh đất 
này, văn hoá, tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo được lan toả đi khắp các vùng, 
miền trong cả nước.

Trình bày một số thành tựu văn hoá của cư dân Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ 
đến năm 938.

Nêu những nét chính về kinh tế, xã hội của cư dân Quảng Ninh từ thời nguyên thuỷ 
đến năm 938?

Từ thế kỉ I đến năm 938, Quảng Ninh cũng như các khu vực xung quanh chịu ảnh 
hưởng bởi sự cai trị của phong kiến phương Bắc, trong xã hội có những biến chuyển 
nhất định.
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6. Sưu tầm tư liệu về tên gọi của Quảng Ninh qua các thời kì từ thời nguyên thuỷ 
đến năm 938.

7. Theo em, tập quán nào của người Quảng Ninh xưa còn được lưu giữ đến nay? 
Em có nhận xét gì về tập quán này?

4. Em hãy lập bảng hệ thống kiến thức về vùng đất Quảng Ninh từ thời nguyên 
thuỷ đến năm 938 theo gợi ý:

Nội dung  Những nét chính/ Thành tựu

 Kinh tế

 Xã hội

 Văn hoá

5. Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch và thuyết trình về vùng đất Quảng Ninh 
từ thời nguyên thuỷ đến năm 938 theo gợi ý sau:

1. Quảng Ninh thời nguyên thuỷ được biết đến 
qua nền văn hoá nào?

4. Nêu một số thành tựu văn hoá của cư dân 
Quảng Ninh.

2. Kể tên một số di vật đặc trưng của văn hoá Hạ Long. 
Em có ấn tượng như thế nào về các di vật này?

3. Trình bày những nét chính về kinh tế, xã hội của 
cư dân Quảng Ninh.
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ÂM NHẠC VỚI NGƯỜI DÂN QUẢNG NINH 

1. Một số bài hát tiêu biểu về Quảng Ninh

Quảng Ninh – vùng đất xinh đẹp, nên thơ đã trở thành cảm hứng sáng tác cho rất 
nhiều nhạc sĩ tên tuổi như: Hoàng Vân, Trần Chung, Phạm Tuyên,... Nhiều ca khúc viết 
về Quảng Ninh đã được xếp hạng “những bài ca đi cùng năm tháng” như: Trên biển trời 
Đông Bắc (Trần Chung), Tôi là người thợ lò (Hoàng Vân), Hạ Long biển nhớ (Đỗ Hoà An), 
Tình ca người thợ mỏ (Hoàng Vân), Đất mỏ quê ta (Đức Minh), Hò biển, Mái đình 
làng biển (Nguyễn Cường), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương), Em yêu đất mỏ 
quê em (Bùi Đức Huyên),...

•  Trình bày được vai trò của âm nhạc với đời sống của người dân Quảng Ninh. 

•  Giới thiệu được một số bài hát tiêu biểu và các nghệ sĩ/ ca sĩ nổi tiếng của Quảng Ninh.

•  Hát/giới thiệu được một số bài hát ca ngợi quê hương Quảng Ninh.

2. Một số nghệ sĩ/ ca sĩ nổi tiếng của Quảng Ninh

Hình 2.1. Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ

2

Nghe một bài hát về quê hương Quảng Ninh và cho biết cảm xúc của em sau khi nghe 
bài hát này.

Quảng Ninh có một thế hệ “vàng” 
những ca sĩ đã thành danh trong dòng 
chảy âm nhạc cả nước như: Nghệ sĩ 
Nhân dân (NSND) Lê Dung, NSND 
Quang Thọ,… Ngoài ra, không thể 
không nhắc tới lớp ca sĩ đã từng đạt 
giải Sao Mai như: Hồ Quỳnh Hương, 
Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tuấn Anh,... 
và những ca sĩ trẻ đầy tiềm năng 
của Quảng Ninh như: Bích Phương, 
Nguyễn Đức Cường (nghệ danh Đen 
Vâu),... Quảng Ninh không chỉ có 
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Hình 2.2. Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2019

– Tìm hiểu và thống kê các bài hát về Quảng Ninh và nhạc sĩ tương ứng theo gợi ý sau:

STT Tên bài hát Nhạc sĩ sáng tác

? ? ?

– Kể tên một số ca sĩ tiêu biểu của quê hương Quảng Ninh.

– Thảo luận về một số hoạt động, sự kiện âm nhạc nổi bật ở Quảng Ninh mà em biết 
để thấy được vai trò của âm nhạc với đời sống.

Sự kiện Thời gian/ địa điểm Mục đích/ vai trò

? ? ?

nhiều ca sĩ tài năng mà còn là cái nôi sinh ra nhiều nhạc sĩ tên tuổi như: Xuân Oanh   
(Đỗ Xuân Oanh), Lê Đăng Vệ, Vũ Việt Hồng, Huy Tuấn,...

Âm nhạc có ý nghĩa quan trọng với người dân Quảng Ninh. Những lời ca tiếng hát 
xua tan mệt mỏi trong lao động, tiếp thêm niềm tin yêu vào cuộc đời, làm phong phú đời 
sống tinh thần của người dân Quảng Ninh.
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3. Giới thiệu hoặc hát một ca khúc mà em yêu thích về quê hương Quảng Ninh.

4. Chia sẻ với bạn tại sao em yêu thích ca khúc đó.

5. Tìm hiểu và giới thiệu về một nhạc sĩ/ca sĩ Quảng Ninh mà em yêu thích.

Mình xin được giới thiệu 
về Nghệ sĩ Nhân dân 
Quang Thọ...

PHIẾU PHỎNG VẤN

Tên người được phỏng vấn: 

Địa chỉ: 

Tuổi:

Những tác phẩm âm nhạc về Quảng Ninh đã từng nghe: 

Ca khúc yêu thích nhất:

Vai trò của âm nhạc với người dân Quảng Ninh: 

6. Đóng vai phóng viên, phỏng vấn người thân về các nội dung được gợi ý trong 
phiếu phỏng vấn dưới đây:
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CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH QUẢNG NINH

Em hãy kể tên các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

•  Nêu được khái quát đặc điểm các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

•  Giới thiệu được nét văn hoá đặc trưng của một số dân tộc ở Quảng Ninh.

•  Trình bày một số giải pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

1. Khái quát về các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, gồm có 54 dân tộc anh em chung sống đại đoàn kết trên 
dải đất hình chữ S. Trong đó, Quảng Ninh được ví như “hình ảnh nước Việt Nam thu nhỏ”; 
là tỉnh biên giới ở phía đông bắc của Tổ quốc, vừa có đồng bằng, trung du miền núi, vừa 
có biên giới, biển đảo; là tỉnh có nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống. 

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 43 thành 
phần dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số. Trong các thành phần dân tộc thiểu 
số, tỉnh Quảng Ninh có 05 thành phần dân tộc sống tập trung thành cộng đồng làng bản, 
gồm: Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa. Còn lại là 38 dân tộc thiểu số khác sinh sống 
rải rác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Quảng Ninh thể hiện rất rõ trong các sinh hoạt cộng 
đồng, ngôn ngữ, lối sống, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội,... Mỗi dân tộc đều có 
truyền thống và sắc thái văn hoá riêng. Văn hoá mỗi dân tộc là một bông hoa đẹp trong 
rừng hoa đa sắc, cần được trân trọng bảo tồn và phát huy giá trị.

3
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Một số hình ảnh văn hoá đặc sắc của các dân tộc ở Quảng Ninh

Hình 3.1. Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán, 
xã Tân Dân, thành phố Hạ Long

Hình 3.3. Lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu, 
xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả

Hình 3.5. Lễ hội Tiên Công của người Kinh, 
thị xã Quảng Yên

Hình 3.2. Diễn xướng Then của người Tày, 
xã Tình Húc, huyện Bình Liêu

Hình 3.4. Phụ nữ dân tộc Dao Thanh Phán 
thể hiện tài thêu thùa tại Ngày hội Kiêng gió, 

xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

Hình 3.6. Người Sán Chỉ hát Soóng Cọ 
giao duyên, xã Húc Động, huyện Bình Liêu
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2. Một số giải pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc ở tỉnh 
Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định văn hoá là thành tố hết sức quan trọng, là nền tảng, 
mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 
tỉnh đã từng bước nghiên cứu, xác định rõ bản sắc riêng, đặc sắc của văn hoá vùng miền 
Quảng Ninh khác với văn hoá của các địa phương khác trong cả nước. Những vốn văn 
hoá quý giá, khác biệt này luôn được tỉnh trân trọng, bảo tồn và phát huy.

Từ quan điểm trên, tỉnh chú trọng bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích, danh thắng; bảo 
tồn, khôi phục các làng nghề truyền thống, đặc biệt là các di sản văn hoá của cộng đồng 
các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một. Đồng thời, tỉnh đề cao vai trò chủ thể của 
cộng đồng, sự vào cuộc của người dân địa phương – chủ nhân của các di sản văn hoá 
trong công tác bảo tồn và phát huy. Từ đây, văn hoá thật sự trở thành động lực của sự phát 
triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, 
văn minh; chăm lo xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện về đạo đức, lối 
sống. Quảng Ninh cũng đẩy mạnh các loại hình, phương tiện truyền thông để quảng bá 
về vùng đất, con người, các sản phẩm văn hoá của Quảng Ninh.

Với những biện pháp đó, Quảng Ninh không ngừng khẳng định bản sắc, giá trị tài 
nguyên văn hoá quý báu để tiếp tục vươn xa trên con đường hội nhập và phát triển.

– Kể tên một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

– Xác định thông tin đúng hoặc sai về các dân tộc ở tỉnh Quảng Ninh trong bảng sau:

STT Thông tin Đúng Sai

1
Dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng dân 
số của tỉnh Quảng Ninh.

? ?

2
Dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Thái, Mông là những 
dân tộc có dân số đông, sống thành cộng đồng 
làng bản.

? ?

3
Mỗi dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh có một bản 
sắc văn hoá riêng biệt, độc đáo.

? ?

4
Bản sắc văn hoá của các dân tộc được thể hiện 
chủ yếu thông qua các lễ hội.

? ?



20

– Tìm hiểu và xác định trang phục của các dân tộc với hình ảnh tương ứng. Em có 
nhận xét gì về trang phục của các dân tộc.

Hình 3.7 Hình 3.8

3. Mỗi dân tộc đều có truyền thống và sắc thái văn hoá riêng. Theo em, tại sao 
cần phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh?

Hình 3.9
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4. Lập sơ đồ tư duy, nêu ý tưởng về giải pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá 
của các dân tộc.

?

Tuyên truyền, quảng 
bá về vẻ đẹp văn hoá 

của các dân tộc
?

??

5. Thực hiện dự án tìm hiểu về một dân tộc ở tỉnh Quảng Ninh theo gợi ý sau:

TÊN DỰ ÁN

1. Họ và tên (nhóm thực hiện):
2. Thời gian thực hiện:
3. Nội dung dự án: 
– Tên dân tộc:
– Địa bàn cư trú:
– Đặc trưng văn hoá:

+ Trang phục:
+ Ẩm thực:
+ Lễ hội:

4. Cách thức thực hiện: 
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VỊNH HẠ LONG VỚI GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
VÀ CẢNH QUAN

6

Giải đố:

•  Giới thiệu được vị trí trên bản đồ, phạm vi, giá trị thiên nhiên của vịnh Hạ Long.

•  Giới thiệu được lịch sử hình thành nền văn hoá Hạ Long.

•  Kể lại được một vài truyền thuyết về vịnh Hạ Long.

a)  Vịnh gì duyên dáng, mộng thơ. 
Hồ thu mặt nước, rồng chờ xuống thăm?

                                               (Là vịnh gì?)

b) Núi đẹp nên thơ lại hữu tình
Bên bờ biển biếc nước trong xanh,
Năm nào cờ đỏ bay trong nắng
Vẫy gọi dân nghèo bước đấu tranh?

                           (Là núi nào?)

Hình 4.1 Hình 4.2

4

1. Vị trí vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long thuộc bộ phận của vịnh Bắc Bộ, phía đông bắc giáp với vịnh Bái Tử 
Long, phía tây nam giáp với quần đảo Cát Bà, phía tây và phía tây bắc giáp với đất liền 
(huyện đảo Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên), 
phía đông nam và phía nam hướng ra vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2 

với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi.
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2. Giá trị thiên nhiên của vịnh Hạ Long

Vẻ đẹp của Hạ Long được tạo nên 
từ ba yếu tố: đá, nước và bầu trời. Vịnh 
Hạ Long không chỉ có không khí trong 
lành, mát mẻ mà còn nổi bật với những 
bãi cát trắng mịn và hệ thống đảo đá 
có hình thù kì thú. Với hàng nghìn đảo 
đá lớn, nhỏ mọc lên từ mặt nước xanh 
ngọc biếc như hòn Rồng, hòn Lã Vọng, 
hòn Cánh Buồm, hòn Trống Mái, hòn 
Đầu Người, hòn Lư Hương,... đã tạo ra 
một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ. Mỗi 
đảo mang một hình dáng khác nhau. 
Đảo giống như đôi gà hướng mỏ vào 
nhau (hòn Gà Chọi), đảo giống ông 
già đang ngồi trầm ngâm câu cá (hòn 
Lã Vọng),… Bên cạnh những đảo đá 
muôn hình muôn vẻ là những hang 
động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền 
thuyết thần kì như động Thiên Cung, 
hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, động 
Tam Cung, hang Trinh Nữ,... Vịnh Hạ 
Long còn có nhiều bãi tắm đẹp như Bãi 
Cháy, bãi Tử Long, Cô Tô. Một giá trị 
nổi bật nữa của vịnh Hạ Long đó là sự 
đa dạng sinh thái với rừng ngập mặn, 
rặng san hô, rừng cây nhiệt đới và rất 
nhiều động thực vật quý hiếm khác. 
Đặc biệt, nguồn hải sản nơi đây cũng 
vô cùng phong phú và có giá trị như: 
cá song, cá thu, cá nhụ, mực, tôm, cua, 
bào ngư, hải sâm,... Đặc biệt, còn có 
những loài hải sản vừa có giá trị kinh 
tế cao vừa có khả năng làm sạch môi 
trường như: tu hài, ngọc trai, sò,…

Hình 4.4. Vịnh Hạ Long

Hình 4.5. “Sống lưng rồng” trên vịnh Hạ Long

Những giá trị của vịnh Hạ Long đã được công nhận:
- Danh thắng quốc gia (1962)
- Di sản thiên nhiên thế giới (1994, 2000)
- Di tích Quốc gia đặc biệt (2009)
- Kì quan thiên nhiên mới của thế giới (2012)

Hình 4.6. Hòn Trống Mái
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– Lựa chọn thông tin ở cột A phù hợp với cột B để nhận biết các vị trí tiếp giáp của 
vịnh Hạ Long.

A B

1. Phía đông bắc a. giáp với quần đảo Cát Bà.

2. Phía tây nam b. hướng ra vịnh Bắc Bộ.

3. Phía tây và tây bắc c. giáp với vịnh Bái Tử Long.

4. Phía đông nam và phía nam d. giáp với đất liền.

– Chọn các chi tiết ca ngợi giá trị cảnh quan thiên nhiên của vịnh Hạ Long.

a) Không khí trong lành, mát mẻ, bãi cát trắng mịn
b) Kiến trúc nhà cửa cổ kính
c) Hệ thống đảo đá có hình thù kì thú
d) Hang động tuyệt đẹp
e) Cây cối xanh tươi

– Xác định tên các hòn đảo ở vịnh Hạ Long được nhắc đến trong văn bản trên.

Cánh Buồm Lã VọngThiên Cung

Đầu Người

Trinh Nữ

Cô  Tô

RồngĐầu Gỗ

Tam Cung Sửng Sốt

Lư Hương

Trống Mái

3. Lịch sử, hình thành nền văn hoá Hạ Long

Vịnh Hạ Long là một trong những cái nôi của người Việt cổ với ba nền văn hoá nối 
tiếp nhau: Soi Nhụ, Cái Bèo, Hạ Long; là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá vật thể và 
phi vật thể nổi bật như: di chỉ Tiên Ông, Mê Cung, Thiên Long,...
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Xác định thông tin đúng về lịch sử hình thành nền văn hoá Hạ Long trong bảng 
dưới đây:

STT Thông tin

1 Văn hoá Hạ Long cách ngày nay 4.500 – 3.500 năm.

2
Vịnh Hạ Long là một trong những cái nôi của người Việt cổ với ba nền văn 
hoá nối tiếp nhau: Soi Nhụ, Cái Bèo, Hạ Long.

3
Vịnh Hạ Long chỉ lưu giữ những giá trị văn hoá vật thể như: di chỉ Tiên Ông, 
Mê Cung, Thiên Long,...

4 Văn hoá Hạ Long được chia làm hai giai đoạn: giao đoạn sớm và giai đoạn muộn.

5 Phương thức sinh sống chính của cư dân giai đoạn sớm là khai thác biển.

6
Phương thức sinh sống của cư dân văn hoá Hạ Long giai đoạn muộn gắn với 
môi trường biển và chế tác công cụ.

Văn hoá Hạ Long cách ngày nay 4.500 – 3.500 năm và được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn sớm: Do ảnh hưởng của đợt biển tiến hoá Holoxe làm mất đi môi trường sống 
quen thuộc của cư dân văn hoá Cái Bèo, khiến cho một bộ phận cư dân phải di chuyển lên 
phía đông bắc và những vùng đất cao hơn. Tại đây, họ tạo nên giai đoạn sớm của văn hoá 
Hạ Long. Phương thức sinh sống của cư dân giai đoạn này chủ yếu là săn bắt, hái lượm, 
trồng cây, canh tác, khai thác biển, phát triển thủ công, chế tác công cụ,...

Giai đoạn muộn: Do ảnh hưởng của đợt nước biển dâng cực đại. Sau khi biển rút dần thì 
cư dân văn hoá Hạ Long ở giai đoạn sớm chuyển cư ngược lại và phân bổ tại nhiều nơi như 
các hang động Hạ Long, đồi cát, đồng bằng cổ, ven biển, chân núi với các di tích tiêu 
biểu như hang Soi Nhụ, đảo Ngọc Vừng, hang Bái Tử Long,… Phương thức sinh sống của 
cư dân văn hoá Hạ Long giai đoạn này gắn với môi trường biển và chế tác công cụ. 

Theo truyền thuyết xưa, tên Hạ Long được bắt nguồn từ câu chuyện về đàn rồng xuống 
giúp dân Việt đánh giặc.

Ngày xưa, khi người Việt mới lập nước, một lần đất nước bị giặc ngoại xâm đánh 
chiếm, nhân dân ta khổ ải. Thấy thế, Ngọc Hoàng đã cử Rồng mẹ mang đàn Rồng con 
xuống hạ giới để giúp người Việt đánh giặc. Khi các thuyền giặc ồ ạt tiến từ biển vào bờ, 
ngay lập tức, đàn Rồng phun vô số châu ngọc, tạo thành những bức thành luỹ vững chắc 
để ngăn chặn bước tiến của quân giặc. Đoàn thuyền giặc đang lao nhanh, bị chặn đột 
ngột đã đâm vào các đảo đá hoặc đâm vào nhau vỡ tan tành. Sau khi giặc tan, Rồng mẹ 
và Rồng con không trở về trời mà ở lại hạ giới để canh gác, bảo vệ người Việt. Vị trí Rồng 
mẹ đáp xuống là vịnh Hạ Long, nơi Rồng con đáp xuống là vịnh Bái Tử Long, nơi đuôi 
đàn rồng quẫy nước trắng xoá là Bạch Long Vĩ.
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4. Tóm tắt lịch sử hình thành nền văn hoá Hạ Long và giá trị thiên nhiên của vịnh 
Hạ Long bằng sơ đồ tư duy.

7. Đề xuất một số việc nên làm để góp phần giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan, môi trường 
trên vịnh Hạ Long.

6. Chia sẻ suy nghĩ của em về ý nghĩa của vịnh Hạ Long đối với tỉnh Quảng Ninh.

5. Kể lại truyền thuyết về vịnh Hạ Long. 
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•  Giới thiệu khái quát về lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

•  Trình bày được nguồn gốc và những hoạt động của một số lễ hội ở Quảng Ninh.

•  Giới thiệu được một số lễ hội ở Quảng Ninh.

VĂN HOÁ LỄ HỘI Ở QUẢNG NINH
6

Xem đoạn clip về một lễ hội truyền thống ở Quảng Ninh và cho biết:
– Đây là lễ hội nào?
– Cảm nhận của em khi xem đoạn clip trên?

Quảng Ninh có nhiều lễ hội. Văn hoá lễ hội ở Quảng Ninh thể hiện đậm nét ở các 
loại hình lễ hội gồm: hội chùa, hội đình, hội làng, hội đền. Mỗi loại hình lễ hội có những 
nét đặc trưng riêng về nguồn gốc, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức lễ hội. Các lễ 
hội đã góp phần tạo nên bức tranh văn hoá nhiều sắc màu, độc đáo trong đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân Quảng Ninh. Lễ hội ở Quảng Ninh có nhiều loại hình 
khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là đề cao giá trị văn hoá truyền thống, 
hướng con người đến những điều tốt đẹp. Một trong những nét đẹp văn hoá tiêu biểu đó 
là truyền thống đoàn kết cộng đồng. Lễ hội còn hướng tới giáo dục lòng biết ơn, truyền 
thống “uống nước nhớ nguồn”, văn hoá gia đình, dòng họ,… Việc tổ chức lễ hội truyền 
thống hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ để bảo tồn bản sắc văn hoá mà còn 
góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Nhiều lễ hội đặc sắc 
ở Quảng Ninh đang được gìn giữ, phát huy giá trị như: lễ hội Yên Tử, lễ hội chùa Long 
Tiên; lễ hội Bạch Đằng, lễ hội đền Cửa Ông; lễ hội làng Bằng Cả, lễ hội đình Quan Lạn, 
lễ hội đình Trà Cổ,...

1. Khái quát về lễ hội của tỉnh Quảng Ninh

5



29

Hình 5.1. Lễ hội Yên Tử

a) Lễ hội Yên Tử
Lễ hội Yên Tử được tổ chức hằng năm từ 

ngày 10 tháng giêng và kéo dài đến hết tháng 
3 (âm lịch) tại vùng núi Yên Tử, xã Thượng 
Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh nhằm tôn vinh công đức Phật hoàng 
Trần Nhân Tông, người đã sáng lập ra Thiền 
phái Trúc Lâm. Lễ hội Yên Tử là một trong 
những lễ hội lớn nhất ở tỉnh Quảng Ninh. Lễ 
hội bắt đầu bằng nghi lễ long trọng ở chân 
núi Yên Tử, sau đó là lễ hành hương lên Chùa 
Đồng – đỉnh cao nhất của Yên Tử.

b) Lễ hội Bạch Đằng
Lễ hội Bạch Đằng được tổ chức vào ngày 

mùng 8 tháng 3 (âm lịch) hằng năm tại phường 
Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 
Mọi hoạt động của lễ hội đều gắn liền với Bạch 
Đằng giang, con sông huyền thoại đã ba lần 
chứng kiến những trận đại chiến chống quân 
xâm lược phương Bắc. Phần lễ diễn ra trang 
nghiêm với hoạt động dâng hương tại đền thờ 
Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà. Phần hội, cùng 
với bơi trải, các trò chơi dân gian cũng được 
tổ chức như đấu vật, đánh cờ người, chọi gà,... 
Lễ hội có ý nghĩa to lớn nhằm kỉ niệm chiến 
thắng Bạch Đằng và tưởng nhớ những người 
anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm.

c) Lễ hội làng Bằng Cả
Hội làng Bằng Cả là một trong những lễ hội 

chính đầu năm mới lớn nhất của đồng bào người 
Dao Thanh Y. Lễ hội diễn ra vào ngày 1 tháng 2 
(âm lịch), ở xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long. Tại 
hội làng, ngoài các nghi lễ cúng truyền thống 
còn có nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, kết 
hợp hài hoà giữa văn hoá truyền thống và hiện 
đại như: thi nấu rượu bâu (đặc sản của người Dao 
Thanh Y), thi thêu thổ cẩm, các trò chơi dân gian 

Hình 5.2. Đua thuyền trên sông Bạch Đằng 
(lễ hội Bạch Đằng)

Hình 5.3. Thi kéo co tại lễ hội làng Bằng Cả

(đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ, kéo co, đi cầu khỉ), giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các dân tộc, 
các xã lân cận. Lễ hội được tổ chức không chỉ với mục đích cầu năm mới mưa thuận gió hoà, 
mùa màng tươi tốt, người người bình an mà còn là dịp để người dân tham gia vào các hoạt 
động văn hoá, thể thao truyền thống.

2. Tìm hiểu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Quảng Ninh
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– Kể tên các lễ hội được nhắc đến trong bài đọc theo gợi ý.

Lễ hội đình Lễ hội chùa Lễ hội làng Lễ hội đền

? ? ? ?

– Xác định thông tin đúng hoặc sai về ý nghĩa các lễ hội được nói đến trong bài đọc.

STT Thông tin Đúng Sai
1 Lễ hội Yên Tử tổ chức cho du khách bốn phương về 

vãn cảnh và trẩy hội.
? ?

2 Lễ hội Bạch Đằng nhằm kỉ niệm chiến thắng 
Bạch Đằng và tưởng nhớ những người anh hùng 
dân tộc chống giặc ngoại xâm.

? ?

3 Lễ hội làng Bằng Cả nhằm mục đích diệt sâu bọ, 
cầu mong năm mới an lành của ngư dân vùng biển. ? ?

4 Lễ hội Trà Cổ nhằm tưởng nhớ công ơn của Thành 
hoàng làng và cầu mong trời đất, thần linh mang 
lại những điều tốt lành cho dân làng.

? ?

Hình 5.4. Lễ hội đình Trà Cổ

d) Lễ hội đình Trà Cổ 
Đình Trà Cổ nằm ở khu Nam Thọ, 

phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Ngôi 
đình được đánh giá là khá đồ sộ ở địa đầu 
đất nước và hoàn toàn mang dấu ấn nền văn 
hoá Việt, cũng là nơi thờ Quận He (Nguyễn 
Hữu Cầu), một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa 
thời Lê – Trịnh.

Lễ hội đình Trà Cổ diễn ra hằng năm, 
từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 
(âm lịch). Tại đình Trà Cổ diễn ra nhiều 
hoạt động lễ hội truyền thống, quy mô lớn, 
tiêu biểu cho loại hình lễ hội dân gian. 
Đặc biệt, nét độc đáo của lễ hội là hội thi “Ông Voi”. Ông Voi thực chất là các chú lợn 
được cai đám nuôi nấng, chăm sóc để tham gia hội thi. Tục thi Ông Voi mang nét độc đáo 
riêng, thể hiện sâu sắc ước nguyện về cuộc sống no ấm, đầy đủ của người dân Trà Cổ. Lễ 
hội nhằm tưởng nhớ đến công ơn của Thành hoàng làng và cầu mong trời đất, thần linh 
mang lại những điều tốt lành cho dân làng.
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– Tìm kiếm thông tin về các hoạt động chính diễn ra trong các lễ hội.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Phần lễ Phần hội

? ?

3. Trình bày ý nghĩa của lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh.

Tạo sự gắn kết trong cộng đồng

?

?

Ý nghĩa của lễ hội

4. Đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về một trong các lễ hội tại 
Quảng Ninh em đã được tìm hiểu.

STT Lễ hội Thời gian Địa điểm Hoạt động chính

? ? ? ?

b) Tìm hiểu một số lễ hội tại địa phương em theo gợi ý sau:

STT Việc nên làm Việc không nên làm

? ?

a) Lập kế hoạch về những việc em nên làm và không nên làm để tiếp tục bảo tồn, 
lan toả văn hoá lễ hội tại địa phương.

5. Em hãy chọn và thực hiện một trong hai nhiệm vụ sau:



32

•  Tham gia các hoạt động giáo dục tái hiện lễ hội tại thực địa hoặc tại sân trường.

•  Xây dựng được kế hoạch/dự án để giới thiệu về lễ hội ở Quảng Ninh.

•  Trình bày được các giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá, lịch 
sử của lễ hội ở Quảng Ninh.

THỰC HÀNH LỊCH SỬ – TÁI HIỆN LỊCH SỬ

1. Thực hành tái hiện một lễ hội

a) Lựa chọn các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc tái hiện một lễ hội.

Lựa chọn một 
lễ hội truyền thống ở 

Quảng Ninh

Tìm hiểu phần lễ

Lựa chọn vật dụng 
cần thiết

Phân công các 
thành viên trong lớp

Tìm địa điểm để 
đi du lịch

Tìm hiểu phần hội

Chọn địa điểm 
để tái hiện

Chuẩn bị 
các trang phục

6
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Kể thêm một số việc khác có thể cần chuẩn bị trước khi tái hiện một lễ hội.

2. Xây dựng dự án để giới thiệu về lễ hội trên quê hương Quảng Ninh

b) Tái hiện lễ hội. 

Hình 6.1. Nghi thức rước thần trên biển 
ở lễ hội Trà Cổ

Ví dụ: Tái hiện phần lễ Ví dụ: Tái hiện phần hội

Hình 6.2. Kéo co ở lễ hội Trà Cổ

TÊN DỰ ÁN 

1. Họ và tên (nhóm thực hiện):
2. Thời gian thực hiện:
3. Nội dung dự án:

– Tên lễ hội:
– Địa điểm diễn ra:
– Đặc trưng văn hoá:
– Thời gian:
– Các hoạt động chính của lễ hội: 
 + Phần lễ:
 + Phần hội:
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Em và các bạn hãy lập kế hoạch truyền thông để bảo tồn các lễ hội truyền thống 
ở Quảng Ninh theo gợi ý sau:

3. Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển các giá trị văn hoá của lễ hội

I. Mục đích

II. Nội dung chuẩn bị

1

Viết thông điệp truyền thông 
(nội dung thông điệp; đối tượng 

thông điệp hướng đến,...)

2

Xác định phương thức truyền 
thông (truyền thông qua tờ rơi, 

áp phích, video,...)

Tên kế hoạch:
Nhóm thực hiện (ghi rõ tên các bạn trong nhóm):
Ngày thực hiện:

Họ và tên Thực hiện công việc Thời gian hoàn thành

? ? ?

III. Phân công công việc

IV. Lịch trình thực hiện

V. Tổ chức thực hiện

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

3

Xác định địa điểm thực hiện 
kế hoạch truyền thông

4

Tìm nguồn lực để thực hiện kế hoạch 
(con người, phương tiện, thiết bị,...)
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•  Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính 

của tỉnh Quảng Ninh.

•  Xác định được trên bản đồ vị trí, toạ độ địa lí, ranh giới của tỉnh; các cửa khẩu, 

các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc; vị trí của huyện/thị xã/

thành phố nơi mình đang sống, học tập.

•  Biết tìm đường đi, tính được khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ 

của tỉnh hoặc huyện/thị xã/thành phố nơi em đang sống. 

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ TỈNH QUẢNG NINH

Để xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của một quốc gia hoặc một tỉnh, thành 
phố, theo em cần tìm hiểu các thông tin cơ bản nào dưới đây?

Vị trí trong khu vực, châu lục, quốc gia, vùng

Dân số Hệ toạ độ địa lí Điều kiện tự nhiên

Các bộ phận lãnh thổ (vùng đất, vùng biển, vùng trời) Bổ sung thông tin khác:...

Diện tích

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

7

1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Quảng Ninh là một tỉnh biên giới, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Lãnh thổ vừa có 
phần đất liền, vừa có phần biển đảo.
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Bản đồ hành chính tỉnh Q
uảng N

inh 
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– Phần đất liền: Tỉnh có tổng diện tích1 là 6.178,2 km2 (chiếm 1,87% tổng diện tích 
cả nước). Hệ toạ độ địa lí: khoảng 106⁰26’ đến 108⁰31’ kinh độ Đông và từ 20⁰40’ đến 
21⁰40’ vĩ độ Bắc. Từ đông sang tây, nơi rộng nhất là 195 km; từ bắc xuống nam, nơi dài 
nhất là 102 km. 

Tiếp giáp: 
+ Phía bắc giáp Trung Quốc (đường biên giới dài 132,8 km).
+ Phía tây và tây bắc giáp với các tỉnh: Lạng Sơn (đường ranh giới dài 58 km), 

Bắc Giang (đường ranh giới dài 71 km).
+ Phía nam giáp với các tỉnh: Hải Dương (đường ranh giới dài 50 km), thành phố 

Hải Phòng (đường ranh giới dài 78 km).
+ Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ với đường bờ biển dài 250 km.
– Phần biển: Quảng Ninh có vùng biển rộng với hơn 2.000 hòn đảo, chiếm hơn 2/3 

số đảo cả nước, trong đó có nhiều đảo gần bờ tập trung thành một dải. 
Vị trí địa lí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng.

2. Sự phân chia hành chính
Địa phận của Quảng Ninh đã nhiều lần thay đổi với các tên gọi khác nhau.

1 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2019.

• Từ thời nhà Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 18) vùng đất Quảng Ninh 
chia làm 2 tỉnh Quảng Yên và Hải Ninh. Thời kì trước năm 1947, khu vực 
miền Đông của Quảng Ninh trước đây được gọi là Hải Ninh, còn khu vực 
miền Tây là tỉnh Quảng Yên và đặc khu Hòn Gai. 

• Tháng 3-1947, sáp nhập đặc khu Hòn Gai vào tỉnh Quảng Yên thành 
liên tỉnh Quảng Hồng. 

• Ngày 16-12-1948, tách đặc khu Hòn Gai ra khỏi địa giới tỉnh Quảng 
Hồng và đặt thành một đơn vị hành chính đặc biệt (Khu đặc biệt Hòn Gai). 
Tỉnh Quảng Hồng lấy tên cũ là tỉnh Quảng Yên.

• Năm 1955, tỉnh Quảng Yên và Khu đặc biệt Hòn Gai hợp nhất trở 
lại thành khu Hồng Quảng và trả các huyện Chí Linh, Nam Sách, Kinh 
Môn, Đông Triều về tỉnh Hải Dương, còn các huyện Cát Hải, Cát Bà, Thuỷ 
Nguyên được sáp nhập vào Hải Phòng. Vào ngày 27-10-1961, Quốc hội 
nhất trí thông qua huyện Đông Triều thuộc khu Hồng Quảng.

• Ngày 30-10-1963, Quốc hội đã phê chuẩn việc hợp nhất khu 
Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, 
tỉnh Quảng Ninh lấy ngày 30-10-1963 là ngày thành lập tỉnh.

• Năm 2020, Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 
4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện; bao gồm 177 đơn vị hành chính cấp xã 
(98 xã, 72 phường và 7 thị trấn).
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– Dựa vào bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh và các thông tin, em hãy:

+ Kể tên các đơn vị hành chính của tỉnh; các cửa khẩu, các địa phương của Quảng Ninh 
có chung đường biên giới với Trung Quốc.

+ Xác định trên bản đồ vị trí, hệ toạ độ địa lí và ranh giới của tỉnh Quảng Ninh.
+ Xác định vị trí của địa phương nơi em đang sống, học tập.

– Nhắc lại các tên gọi và quá trình thay đổi địa giới hành chính của tỉnh qua các 
thời kì lịch sử. 

3. Lựa chọn thông tin phù hợp

STT Nội dung
Trả lời 

(đúng/sai)

1 Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố nhất nước ta. ?

2 Thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên đều có đường bờ biển. ?

3 Quảng Ninh có cửa khẩu quốc tế Hoành Mô và Móng Cái. ?

4 Quảng Ninh giáp vịnh Bắc Bộ ở phía đông. ?

5 Quảng Ninh giáp cả tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. ?

6 Quảng Ninh có nhiều đảo nhất Việt Nam. ?

7 Quảng Ninh có 2 huyện đảo là Cô Tô và Vân Đồn. ?

8
Thành phố Móng Cái, huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu giáp 
Trung Quốc.

?

4. Tìm đường đi

Từ huyện/ thị xã/ thành phố nơi em đang sống đến thành phố Hạ Long và cửa khẩu 
quốc tế Móng Cái phải đi qua các huyện/ thị xã/ thành phố nào?
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Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

6. Sử dụng ứng dụng bản đồ trên thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, máy tính,…) 
và bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh, em hãy hoàn thành yêu cầu theo sơ đồ sau:

7. Sưu tầm tư liệu về việc đặt tên tỉnh Quảng Ninh.

Thuộc huyện/ thành phố nào?

Tìm đường đi từ nơi em sống 
đến trung tâm thủ đô Hà Nội. 
Khoảng cách là bao nhiêu km? 

Tiếp giáp với các huyện và 
thành phố nào trong tỉnh? Có 
tiếp giáp với các tỉnh khác/
nước khác không?

Nơi em sống

5. Tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ:
Tỉ lệ Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh là 1: 650.000. Khoảng cách đo được trên 

bản đồ từ địa điểm A (ở thành phố Móng Cái) đến địa điểm B (ở thành phố Hạ Long) là 
23 cm. Bạn Thanh tính được khoảng cách thực tế giữa 2 vị trí trên là 149,5 km. 

Theo em, bạn Thanh tính đúng hay sai? Vì sao?
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• Trình bày được đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh 
Quảng Ninh.

• Nêu được các hoạt động bảo vệ tự nhiên, khai thác hợp lí các tài nguyên thiên 
nhiên của người dân tại địa phương.

• Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và một số nguồn tài nguyên 
tiêu biểu của tỉnh. Đọc được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số trạm khí hậu 
trên địa bàn tỉnh.

• Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tranh ảnh, tài liệu, hoạt động trải nghiệm 
thực tế.

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  VÀ TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN TỈNH QUẢNG NINH

6

– Kể tên các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
– Chia sẻ những đặc điểm mà em biết về tự nhiên ở tỉnh Quảng Ninh. 

8

Cánh cung Đông Triều chạy theo hướng đông bắc – tây nam ở phía bắc và 
hướng tây – đông ở phía nam; có hai dải núi chính: dải Bình Liêu (ở phía 
bắc) và dải Nam Mẫu (phía nam), ở giữa là vùng đồi Tiên Yên – Ba Chẽ. Phía 
bắc cánh cung có nhiều núi cao trên 1.000 m, phía nam thấp hơn.

Vùng núi:

1. Địa hình

Tỉnh Quảng Ninh có địa hình khá đa dạng, đồi núi chiếm 3/4 diện tích, mức độ chia 
cắt mạnh, độ dốc lớn, gồm có các dạng địa hình sau:
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Vùng đồng bằng: 

Chiếm diện tích nhỏ, được bồi đắp bởi phù sa các sông suối trong tỉnh. Trong 
đó, đồng bằng Đông Triều và Quảng Yên có diện tích khá lớn, tiếp nối phần 
đồng bằng ra biển là các bãi sú, vẹt có diện tích rộng.

Địa hình bờ biển:

Là dạng địa hình đặc trưng và quan trọng nhất của tỉnh. Đường bờ biển dài 
bị chia cắt mạnh bởi đồi núi ăn sát ra biển, tạo nên các dạng địa hình ven 
biển như: bờ biển bồi tụ ở đoạn Móng Cái – Cửa Ông và đoạn Yên Lập – cửa 
Nam Triệu; bờ biển mài mòn tạo nên bãi cát đẹp (Trà Cổ), các cảng tự nhiên 
(đoạn Cửa Ông – Yên Lập). Vùng biển có những đảo rất lớn: Cái Bầu, Bản Sen; 
có hai huyện đảo: Vân Đồn, Cô Tô. Trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long có 
hàng ngàn đảo đá vôi.

Vùng đồi duyên hải:

Chiếm diện tích nhỏ. Đây được cho là vùng thềm biển cũ với dải đồi cao 
khoảng từ 25 – 50 m, chạy dọc theo biển từ Cẩm Phả đến Móng Cái.

2. Đất
Quảng Ninh hiện có các loại đất chính sau: đất feralit vàng đỏ có mùn trên núi (có ở những 

vùng núi cao trên 700 m, thuộc cánh cung Đông Triều), đất feralit vàng đỏ trên vùng đồi núi 
thấp (dưới 700 m) phân bố ở hai sườn của cánh cung; đất phù sa; đất mặn ven biển; đất cát 
và cồn cát ven biển; đất vùng đồi núi đá vôi ở các đảo, quần đảo. Diện tích đất chưa sử dụng 
còn khá lớn, tập trung ở vùng miền núi và ven biển.

Quan sát bản đồ tự nhiên tỉnh Quảng Ninh và đọc các thông tin, em hãy:

– Kể tên các dạng địa hình và các loại đất chính của tỉnh Quảng Ninh.

– Nêu đặc điểm địa hình và đất của tỉnh.
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3. Khí hậu
Quảng Ninh có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm; mùa hạ nóng, mưa nhiều với gió thịnh 

hành hướng đông nam; mùa đông lạnh, ít mưa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông 
Bắc. Tỉnh có nền nhiệt cao, nhiệt độ trung bình năm 22 – 23⁰C, có sự chênh lệch giữa các 
mùa, giữa vùng đồi núi và vùng ven biển. Nhiệt độ trung bình tháng 1 là 15 – 16⁰C, tháng 
7 là 25 – 27⁰C. Lượng mưa trung bình năm là 2.000 mm, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 
đến tháng 10, chiếm 85% tổng lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Dựa vào bản đồ tự nhiên tỉnh Quảng Ninh và các thông tin, em hãy:
– Lựa chọn biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một trạm khí hậu, hãy xác định:

Nhiệt độ Tháng 0C
Cao nhất ? ?
Thấp nhất ? ?
Lượng mưa Tháng mm

Những tháng có lượng mưa trên 100 mm ? ?
Những tháng có lượng mưa dưới 100 mm ? ?

– Nêu đặc điểm nổi bật về khí hậu của tỉnh.

4. Thuỷ văn
Sông ở Quảng Ninh phần lớn là nhỏ, 

ngắn, dốc và chịu ảnh hưởng mạnh 
của thuỷ triều. Lượng nước các sông 
khá phong phú, chế độ dòng chảy có 
2 mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn (mùa 
lũ chiếm 75 – 80% tổng lượng nước 
trong năm).

Quảng Ninh có đến 30 sông, suối dài 
trên 10 km, diện tích lưu vực khoảng 
300 km2, trong đó có 4 con sông lớn là 
hạ lưu sông Thái Bình, sông Ka Long, 
sông Tiên Yên và sông Ba Chẽ. Ngoài ra 
còn có sông nhỏ, hồ, đầm phân bố khắp 
nơi, trong đó có các hồ lớn như hồ Yên 
Lập, hồ Chúc Bài Sơn, hồ Quất Đông. 
Nước ngầm có trữ lượng khá lớn. 

Hình 8.1. Đoạn sông Ba Chẽ qua khu vực 
xã Nam Sơn

Kể tên các sông, hồ chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nêu đặc điểm nổi bật về 
thuỷ văn của tỉnh.
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Hình 8.2. Rừng ngập mặn ở Quảng Yên

Quảng Ninh có diện tích rừng ngập 
mặn đứng thứ hai cả nước (trên 22.000 
ha) tập trung ở nhiều địa phương: 
Móng Cái, Tiên Yên, Quảng Yên, Vân 
Đồn,... với các loài cây đặc trưng như: 
vẹt, sú, đước, mắm, trang,... Ở các đảo 
và quần đảo, rừng già còn được bảo tồn, 
có các loại gỗ quý hiếm như: nghiến, 
táu, sến,... 

5. Sinh vật
Rừng ở Quảng Ninh phân bố ở những nơi có địa hình thấp, dễ khai thác. Rừng nguyên 

sinh không còn nhiều mà chủ yếu là rừng thứ sinh và rừng trồng. Ngoài cây rừng, còn có 
nhiều loại cây đặc sản như quế, hồi, sở, sa nhân,... Ở độ cao từ 600 – 800 m, rừng nhiều 
tầng, rừng rậm nhiều gỗ quý của rừng cận nhiệt đới: lim, lát, sến, táu,... Từ độ cao 800 
m trở lên chỉ có cây bụi thấp như đỗ quyên, nam trúc, chuông treo. 

Hình 8.3. Khỉ đuôi dài trên đảo Ba Mùn
(thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long)

72 loài có tên trong 
Danh mục đỏ IUCN

56 loài có tên trong 
Danh mục của Nghị 
định 32/2006/NĐ-CP

182 loài đặc hữu

154 loài được ghi trong 
Sách đỏ Việt Nam

Quảng Ninh có các loài sinh vật đa 
dạng với các thứ bậc khác nhau. 
Toàn tỉnh có tổng số 4.350 loài, 
2.236 chi, 721 họ thuộc 19 ngành,    
3 giới (động vật, nấm và thực vật)

Các loài nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu phân bố tập trung chủ yếu tại các hệ sinh thái 
được bảo vệ nghiêm ngặt, trong các khu bảo tồn thiên nhiên.

Sinh vật biển ở Quảng Ninh giàu có và đa dạng, vùng ven bờ có các loại sò, ngao, bào 
ngư, hải sâm, mực, tôm he, tôm hùm,... ngoài khơi có cá chim, cá thu, cá nhụ,...

6. Khoáng sản
Quảng Ninh là tỉnh có tài nguyên khoáng sản phong phú. Đáng kể nhất là than đá: trữ 

lượng hơn 3 tỉ tấn, hầu hết thuộc dòng antraxit, tỉ lệ cacbon ổn định 80 – 90%; phần lớn 
tập trung tại 3 khu vực: Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí – Đông Triều. Ngoài ra, còn có các 
mỏ đá vôi, đất sét, cao lanh,... trữ lượng tương đối lớn; nhiều nguồn nước khoáng quý. 

– Lấy ví dụ chứng minh: Quảng Ninh có tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong 
phú và đa dạng.

– Xác định trên bản đồ các dạng địa hình, các đỉnh núi cao trên 1000 m; sông, hồ; 
các mỏ khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh.
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H
ình 8.4. Bản đồ địa lí tự nhiên tỉnh Q

uảng Ninh
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7. Liệt kê các hoạt động 
bảo vệ tự nhiên và khai thác 
hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
của người dân tại địa phương.

Em đã thực hiện các hoạt 
động nào?

?

Ứng dụng công 
nghệ tiên tiến trong 

xử lí nước.

Cải tạo vùng đất 
hoang hoá.

?

?

?

Hoạt động bảo vệ 
tự nhiên và khai 
thác hợp lí tài 

nguyên thiên nhiên

8. Chia sẻ về một điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên mà em đánh giá là thế 
mạnh nổi bật nhất của địa phương nơi em đang sống.

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

9. Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên và sử dụng hợp lí 
tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ: Khẩu hiệu sử dụng tiết kiệm điện, nước; khẩu hiệu bảo vệ rừng,...

10. Sưu tầm tư liệu (thông tin, tranh ảnh) 
về các giải pháp bảo vệ môi trường và khai 
thác thông minh tài nguyên trong ngành than 
của Quảng Ninh.

Hình 8.5. Trồng cây xanh – Hoàn nguyên 
môi trường tại các mỏ khai thác than
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KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP

• Giới thiệu được một số nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Ninh.

 • Trình bày được vai trò và tình hình hoạt động của làng nghề truyền thống ở tỉnh 
Quảng Ninh.

 • Xây dựng được kế hoạch/ dự án quảng bá, giới thiệu công việc, sản phẩm của 
làng nghề.

NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở 
TỈNH QUẢNG NINH

Quảng Ninh có nhiều nghề truyền thống như nghề thủ công mĩ nghệ, nghề thủ công 
công nghiệp, nghề nông – lâm – ngư nghiệp: làng chài, nghề nuôi cấy ngọc trai, nghề 
đánh bắt hải sản, mĩ nghệ than đá, nghề làm miến dong,... Dưới đây chúng ta cùng tìm 
hiểu về nghề gốm sứ, nghề sửa chữa, đóng tàu thuyền và nghề đan ngư cụ.

Hình 9.1. Sản phẩm gốm sứ ở thị xã Đông Triều

Năm 2020, Đông Triều có 
11 doanh nghiệp và 54 cơ sở 
sản xuất gốm sứ của hộ gia đình, 
tạo việc làm thường xuyên cho 
trên 2.000 lao động. Gốm Đông 
Triều mang nét đặc trưng là các 
sản phẩm chậu hoa có kích 
thước lớn, các loại đôn để kê 
chậu, các loại ang trồng cây,... 
với những hoa văn, hoạ tiết tinh 
xảo, sắc nét, phản ánh cuộc sống 
lao động của con người. 

1. Khái quát các nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Ninh

Kể tên các nghề, làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Ninh mà em biết.

9
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Quảng Yên hiện có 21 cơ sở đóng tàu thuyền và trên 100 hộ tham gia công việc đóng 
tàu thuyền. Nổi tiếng là nghề đóng tàu ở Hà An.

Hình 9.2. Nghề đóng, sửa chữa tàu thuyền ở Hà An

Nghề đan ngư cụ truyền thống ở làng Hưng Học, phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên 
đã có lịch sử hơn 400 năm tuổi với những sản phẩm nổi tiếng bền, đẹp như: đó, lờ, dậm, 
thuyền nan. Doanh thu từ các sản phẩm kết hợp với du lịch làng nghề, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu ngành nghề nông thôn thị xã Quảng Yên.

Hình 9.3. Nghệ nhân Đặng Quang Thuân đang đan ngư cụ
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Hãy đọc thông tin, quan sát hình 9.1, 9.2, 9.3 và hoàn thành nhiệm vụ sau:

– Liệt kê tên sản phẩm của nghề truyền thống tiêu biểu ở Quảng Ninh theo gợi ý sau: 
(Ví dụ: Sản phẩm của nghề làm gốm)

Sản phẩm
 gốm Đông Triều

Ấm chénChậu hoa

??

? ?

?

?

?

– Hình 9.1, 9.2, 9.3 và đoạn tư liệu trên cho em biết điều gì về giá trị của các nghề 
truyền thống?

Giá trị của các 
nghề truyền thống

2. Vai trò và tình hình hoạt động của làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Ninh

Làng nghề truyền thống có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của 
địa phương như tạo việc làm cho người lao động và giảm thời gian nông nhàn 
ở nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động, khai thác được 
nguyên vật liệu tại địa phương, thu hút khách du lịch, làm cho hoạt động du lịch thêm 
phong phú và đa dạng. 

Năm 2016, Quảng Ninh có khoảng 20 làng nghề lớn nhỏ hoạt động đa lĩnh vực với 
nhiều ngành nghề khác nhau như nhóm ngành nghề gốm sứ, thuỷ tinh, mây tre đan, điêu 
khắc than đá, tiểu thủ công đồ gỗ, thêu ren, dệt, chế biến nông, lâm, thuỷ sản,... Hầu hết 
các làng nghề ở Quảng Ninh đều có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mang tính tự phát, manh 
mún, chủ yếu theo hộ gia đình, chưa có sự liên kết giữa các nhóm hộ với nhau nên rất ít 



49

nghề, làng nghề đạt tiêu chí công nhận nghề, làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, cũng 
có một số nghề và làng nghề truyền thống đã và đang có những đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế của địa phương, của tỉnh như: nghề truyền thống làm bánh gio Phong Cốc 
(phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên), nghề làm bún Hiệp Hoà (xã Hiệp Hoà, thị xã 
Quảng Yên), nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ Đò Chanh (phường Nam Hòa, thị xã Quảng 
Yên), làng nghề đan ngư cụ Hưng Học (phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên) và làng 
nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ Cống Mương (khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên). 

Hình 9.4. Gia đình anh Bùi Văn Vần làm bánh gio 

Hình 9.6. Xưởng đóng, sửa chữa tàu thuyền vỏ 
gỗ Cống Mương, thị xã Quảng Yên

Hình 9.5. Các công đoạn làm bánh đa Yên Trì, 
thị xã Quảng Yên

Hình 9.7. Mô hình thuyền nan mỹ nghệ của làng 
nghề đan ngư cụ Hưng học, thị xã Quảng Yên

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống là việc làm có ý nghĩa và cần thiết nhằm 
giữ gìn nét văn hoá truyền thống, khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương, nhất 
là trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội 
và du lịch làng nghề.
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Hãy đọc thông tin, quan sát hình 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 và hoàn thành nhiệm vụ sau:

– Tìm hiểu vai trò và tình hình hoạt động của làng nghề truyền thống ở Quảng Ninh 
theo gợi ý.

+ Vai trò của làng nghề truyền thống ở Quảng Ninh.
+ Tình hình hoạt động của làng nghề truyền thống ở Quảng Ninh:
• Tên làng nghề:
• Những hoạt động chủ yếu:
• Thuận lợi:
• Khó khăn:

– Trình bày nguyên nhân dẫn đến những thuận lợi và khó khăn của các làng nghề 
truyền thống ở Quảng Ninh theo gợi ý.

+ Nguyên nhân khách quan.
+ Nguyên nhân chủ quan.

3. Xây dựng dự án để giới thiệu về làng nghề truyền thống ở Quảng Ninh

TÊN DỰ ÁN 

1. Họ và tên (nhóm thực hiện): 
2. Thời gian thực hiện:
3. Nội dung dự án:
– Tên làng nghề:
– Địa chỉ của làng nghề:
– Đặc điểm của làng nghề:
– Thời gian:
– Các hoạt động chính cần giới thiệu:
 + Công việc:
 + Sản phẩm:
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Lưu ý: Học sinh có thể tham khảo ý kiến của cha mẹ, người thân và thầy, cô giáo 
khi lập kế hoạch hoạt động.

BẢNG  PHÂN  CÔNG  CÔNG  VIỆC

Họ và tên Thực hiện công việc Thời gian hoàn thành

? ? ?

1

Viết thông điệp truyền thông 
(Nội dung thông điệp của kế 
hoạch này là gì? Đối tượng 
thông điệp hướng đến là ai?)

3

Xác định địa điểm thực hiện kế 
hoạch truyền thông

2

Xác định phương thức truyền 
thông (truyền thông qua tờ rơi, 
áp phích, video,…)

4

Tìm nguồn lực để thực hiện kế 
hoạch (người, phương tiện, thiết 
bị,…) 

TÊN KẾ HOẠCH

Nhóm thực hiện (ghi họ và tên các bạn trong nhóm):
Ngày thực hiện:
I. Mục đích

II. Nội dung chuẩn bị

III. Phân công công việc

IV. Lịch trình thực hiện

V. Tổ chức thực hiện

4. Lập kế hoạch truyền thông để quảng bá, giới thiệu công việc, sản phẩm của làng nghề 
theo gợi ý sau: 
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5. Nêu một số việc làm cụ thể mà bản thân em đã và đang làm để quảng bá, giới thiệu 
công việc, sản phẩm của nghề/ làng nghề truyền thống theo gợi ý sau:

Hành động 
em sẽ thực hiện

6. Xác định các hành động để bảo tồn, phát triển nghề/ làng nghề truyền thống 
và hoàn thiện sơ đồ sau:

Quảng bá 
sản phẩm của 

nghề/ làng nghề...

 Làm video  Vẽ tranh

??

??

Trải nghiệm làm 
sản phẩm truyền thống 
cùng nghệ nhân

? ?
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CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

•  Giới thiệu được vị trí địa lí, quá trình thành lập, phát triển, truyền thống của ngôi 
trường mà em đang học tập.

•  Biết cách giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường bằng những việc làm cụ thể.

NGÔI TRƯỜNG CỦA EM

– Hát và vận động theo lời bài hát chủ đề về mái trường, thầy cô.
– Kể tên một vài bài hát về mái trường và thầy, cô giáo mà em biết.

1. Lập kế hoạch dự án giới thiệu ngôi trường của em

Em và các bạn cùng xây dựng kế hoạch để tìm hiểu về ngôi trường của em theo gợi 
ý sau:

10

Mục 
tiêu

Chuẩn 
bị

Thực 
hiện

Giới thiệu được vị trí địa lí, 
quá trình thành lập, phát 
triển, truyền thống của ngôi 
trường mà em đang học tập.

– Phân công nhóm thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án.
– Tìm hiểu hình thức và nguồn thông tin giới thiệu về ngôi trường 
mà em đang học tập.

?

Thể hiện niềm tự hào, biết ơn và 
quyết tâm phấn đấu học tập, rèn 
luyện để góp phần vào sự phát 
triển giáo dục trong nhà trường.
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  Tên trường
  Địa chỉ của trường
  Quá trình thành lập trường
  Cơ sở vật chất của nhà trường
  Truyền thống học tập: những gương học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt 

khó, học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi, phong trào học tập 
của thầy và trò trong năm học vừa qua. 

  Các truyền thống tốt đẹp khác: đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ các bạn có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, 
đền ơn đáp nghĩa,…

  Thành tích được khen thưởng của nhà trường.

2. Thực hiện dự án

a) Em hãy sưu tầm tranh, ảnh, clip và viết bài về ngôi trường của em theo gợi ý sau:

Nhiệm 
vụ 1

Nhiệm 
vụ 2

Trình bày
sản phẩm

Sưu tầm tranh, ảnh, viết bài về 
vị trí địa lí, quá trình thành lập, 
phát triển, truyền thống của ngôi 
trường mà em đang học tập.

Viết bài về chủ đề thầy, cô giáo, 
bạn bè, mái trường,...

Hoàn thành sản phẩm.

Quay clip giới thiệu về ngôi 
trường của em.

Tổ chức phát động một số 
chương trình nhằm góp phần 
giữ gìn và phát huy truyền 
thống của nhà trường.

Cử đại diện nhóm trình bày 
sản phẩm trước lớp.

Tìm trên nguồn Internet Đọc sách, báo Tham khảo ý kiến

Em và các bạn thu thập thông tin về ngôi trường của em bằng cách nào?
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c) Em hãy nêu một số việc làm cụ thể mà bản thân em có thể thực hiện nhằm 
góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường theo mẫu sau:

d)  Triển lãm tranh “Nhớ ơn thầy cô và mái trường mến yêu”

Em hãy vẽ những bức tranh thể hiện tình cảm của em đối với bạn bè, thầy cô và 
mái trường. Sau đó, em hãy trưng bày các bức tranh trong lớp học.

b) Em hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của bản thân em về thầy, cô giáo và mái trường:
– Đó là kỉ niệm gì?
– Thời gian diễn ra?
– Kỉ niệm với ai/ Nơi nào trong trường?
– Diễn biến của câu chuyện như thế nào? Điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện ấy 

là gì? Cảm xúc của em lúc đó như thế nào?
– Ý nghĩa của kỉ niệm?

?

?

?

?

?

?

?

Một số việc làm góp 
phần giữ gìn và phát 
huy truyền thống của 

nhà trường

Chăm chỉ học 
tập, tu dưỡng 

đạo đức
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Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tiên Yên 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tiên Yên 

tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIÊN YÊN

Quá trình thành lập Cơ sở vật chất Truyền thống 
nhà trường

Thành tính –
khen thưởng

Trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú Trung 
học cơ sở và Trung học 
phổ thông Tiên Yên tiền 
thân là Trường Thiếu nhi 
Vùng cao, được thành 
lập năm 1976. Trải qua 
hơn 40 năm xây dựng và 
phát triển, trường đã qua 
ba lần đổi tên và bốn lần 
thay đổi địa điểm. Hiện 
nay, trường nằm tại xóm 
Nương, xã Tiên Lãng, 
huyện Tiên Yên, tỉnh 
Quảng Ninh.

Những ngày đầu 
thành lập, trường 
chỉ có những ngôi 
nhà cấp bốn, phòng 
học bằng cỏ tranh, 
tre thô sơ. Hiện 
nay, Trường Phổ 
thông Dân tộc nội 
trú Tiên Yên có cơ 
sở vật chất khang 
trang, đạt chuẩn 
quốc gia, phục vụ 
tốt công tác dạy    
và học.

Những năm qua, 
trường đã đón nhận 
hàng trăm các em 
học sinh con em 
các dân tộc để nuôi, 
dạy, rèn luyện. 
Nhiều học sinh 
đã trở thành kĩ sư, 
bộ đội, giáo viên, 
những cán bộ chủ 
chốt của xã, huyện 
và những học sinh 
đang làm việc ở 
mọi miền Tổ quốc...

Trường đã nhiều 
năm đạt danh hiệu 
Tập thể lao động xuất 
sắc; được Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc tặng bằng 
khen; liên tục được 
Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, Uỷ ban nhân 
dân huyện tặng bằng 
khen, giấy khen; 
năm 2016, trường 
được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia.

Gợi ý:

3. Trình bày sản phẩm
Hoàn thiện và trình bày sản phẩm của nhóm trước lớp.
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•  Giới thiệu được một vài tấm gương học sinh tiêu biểu ở tỉnh Quảng Ninh.

•  Có những hành động cụ thể nhằm thể hiện sự trân trọng, tự hào về những tấm 
gương tiêu biểu đó.

• Biết noi gương các học sinh tiêu biểu để tự học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao 
năng lực và phẩm chất của bản thân.

TẤM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU 
6

Kể tên những tấm gương học sinh tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực ở Quảng Ninh 
mà em biết.

Hình 11.2. Em Choóng Thị Huyền (dân tộc Dao), học 
sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông Tiên Yên. Gia đình Huyền có 
hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn cố gắng học tập 
và rèn luyện. Liên tục là học sinh giỏi các năm học, là 
Liên đội trưởng 2016 – 2020; năm học 2018 – 2019 đạt 
danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện; năm 2019 – 2020 
đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch Sử.

Hình 11.1. Nguyễn Ngọc Minh Hải, học sinh lớp 12 
chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hạ Long đã 
xuất sắc đoạt huy chương Đồng tại kì Olympic 
Sinh học quốc tế dành cho học sinh phổ thông lần 
thứ 27 năm 2016.

1. Một số tấm gương học sinh tiêu biểu ở tỉnh Quảng Ninh

11
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Hình 11.4. Nguyễn Kim Huy (sinh năm 2009), 
học sinh lớp thanh nhạc Cung Văn hoá 
Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh đã giành 
giải vàng trong 2 cuộc thi ca hát lớn “Hoạ 
mi vàng” và “Giai điệu sơn ca” được tổ chức 
vào tháng 5, đầu tháng 6-2019; Năm 2020, 
Nguyễn Kim Huy được đề cử là một trong 
những gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu 
của tỉnh Quảng Ninh.

– Từ những hình ảnh và thông tin trên, theo em, thế nào là một tấm gương học sinh 
tiêu biểu?

– Ngoài những học sinh tiêu biểu trên, em hãy kể thêm một số tấm gương học sinh 
tiêu biểu ở Quảng Ninh mà em biết.

– Em có thể học tập, noi theo những tấm gương đó ở những điều gì? Em phải làm gì 
để có thể phấn đấu trở thành một học sinh tiêu biểu?

Hình 11.3. Nguyễn Lê Cẩm Hiền (sinh 
năm 2007), là một nữ vận động viên 
cờ vua nhỏ tuổi. Hiền đã xuất sắc trở 
thành nhà vô địch thế giới hạng U8 tại 
Giải cờ vua trẻ thế giới, Hy Lạp 2015; 
Giành 3 huy chương, trong đó có 1 huy 
chương vàng tại Giải vô địch cờ vua 
trẻ các lứa tuổi, Iran 2013; Á quân U8 
Giải cờ vua trẻ châu Á 2015; Vô địch 
châu Á 2019 tại Sri Lanka. Năm 2020, 
em đã giành được huy chương bạc 
Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc.
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2. Phỏng vấn một học sinh tiêu biểu ở trường em

Ở trường em, trong năm học qua, những học sinh nào là học sinh tiêu biểu? Em hãy 
thực hiện phỏng vấn một trong những học sinh đó theo gợi ý sau:

PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH TIÊU BIỂU

Họ và tên:      
Lớp:              
Trường:           

1. Môn học bạn yêu thích nhất là môn gì?

2. Trong năm học qua, bạn đã đạt được thành tích cao trong những môn học 
hoặc lĩnh vực nào?

3. Bạn hãy chia sẻ những bí quyết giúp bạn đạt được thành tích cao như vậy.

4. Ngoài thời gian học tập, bạn có tham gia các câu lạc bộ hoặc môn thể thao 
nào không?

5. Nghề nghiệp bạn muốn làm trong tương lai là gì?

3. Kể về tấm gương học sinh vượt khó học giỏi mà em biết

Gợi ý:

– Hoàn cảnh sống, tính cách, phẩm chất tiêu biểu của người bạn đó.
– Thành tích và quá trình đạt được thành tích của người bạn đó. 
– Kỉ niệm sâu sắc của em và bạn đã để lại ấn tượng trong em.
– Những điều em đã học hỏi được khi chơi cùng người bạn đó.
– Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho người bạn ấy.
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Gợi ý:

4. Giao ước thi đua

Hãy thảo luận và lập ra một bản giao ước thi đua thể hiện mục tiêu phấn đấu trong 
học tập và rèn luyện trong năm học của cả lớp theo gợi ý sau:

Giao 
ước
thi 
đua

Bước 1: Mỗi tổ trong lớp sẽ thảo luận và viết bản giao ước 
của tổ mình. Đại diện của tổ trình bày giao ước thi đua 
của tổ trước lớp.

Bước 2: Sau khi có giao ước của tổ, cả lớp sẽ thảo luận 
để lập một bản giao ước của lớp. Lớp trưởng thay mặt 
lớp lên trình bày giao ước thi đua. Bản giao ước thi đua 
của lớp thể hiện ý chí phấn đấu của các tổ, của các HS 
trong lớp. 

Bước 3: Thảo luận kế hoạch hành động:
– Trong các chỉ tiêu phấn đấu của lớp, bạn thấy những 
chỉ tiêu nào phù hợp, những chỉ tiêu nào không? Vì sao?
– Theo bạn, có những khó khăn nào trong việc thực hiện? 
Khắc phục bằng cách nào?
– Để thực hiện những chỉ tiêu đó, cần phải có những 
biện pháp gì?

Nội dung bản giao ước thi đua

– Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, hiểu bài mới. Tích cực tham gia xây dựng bài.
– Không nói chuyện, không làm việc riêng trong tiết học.
– Thực hiện đúng nội quy của nhà trường. Kết quả cuối năm: học lực và hạnh 

kiểm phải đạt ra sao.
– Làm bao nhiêu việc tốt, tham gia bao nhiêu hoạt động từ thiện hay hoạt 

động về môi trường,...
– Dành bao nhiêu giờ mỗi tuần để chơi thể thao.
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Căn cứ vào giao ước thi đua của tổ và của lớp, em hãy xây dựng bản chương trình 
hành động, kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của bản thân để thực hiện chỉ tiêu thi đua của 
tổ, của lớp.

Chỉ tiêu thi đua Thời gian Cách thực hiện Kết quả

? ? ? ?

5. Kế hoạch cá nhân

Chỉ tiêu thi đua Thời gian Cách thực hiện Kết quả
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MÔI TRƯỜNG

•  Trình bày được một số vấn đề môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường tại các 
khu dân cư.

•  Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy người dân địa phương có 
những tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường sống.

•  Xây dựng được nội dung và sử dụng cách thức phù hợp để tuyên truyền đến người 
dân địa phương các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƠI EM SỐNG

Kể tên các hoạt động bảo vệ môi trường mà em biết.

Bỏ rác đúng nơi 
quy định.

?

12



63

Những năm gần đây, kinh tế – xã hội, tốc độ đô thị hoá của tỉnh Quảng Ninh có 
những bước phát triển nhanh chóng, mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội và đời 
sống của người dân trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, một số vấn đề môi trường phát sinh 
đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh thái môi trường ở khu dân cư và ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. Một số nguồn gây ô nhiễm môi trường chính gồm: nước thải, rác thải 
sinh hoạt; khí thải, bụi từ hoạt động khai khoáng, giao thông vận tải, xây dựng trong đô 
thị; rác thải từ sản xuất nông nghiệp,... 

Hình 12.2. Nước thải sinh hoạt 
của một số khu dân cư

Hình 12.3. Rác thải sinh hoạt ở khu dân cư 
chưa được thu gom

Hình 12.4. Con đường bám bùn than 
do xe chở than đi qua khu dân cư

Hình 12.1. Một số nơi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
bị vứt bỏ ngay tại đồng ruộng, dưới mương nước

1. Một số vấn đề môi trường ở khu dân cư của tỉnh Quảng Ninh

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên đã bị nhiễm bẩn. Đồng thời, 
các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây hại tới sức khoẻ 
con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm môi trường chủ yếu là do con người gây ra.

EM CÓ BIẾT
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–  Quan sát hình 12.1 đến 12.4, liệt kê một số vấn đề về môi trường ở khu dân cư.

– Trình bày một số hoạt động của con người gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 
khu dân cư ở Quảng Ninh.

2. Một số hoạt động bảo vệ môi trường khu dân cư ở tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện mục tiêu “tăng trưởng xanh”, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện phong trào 
xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường ở các địa phương trong tỉnh. Một 
số hoạt động bảo vệ môi trường đã triển khai hiệu quả ở khu dân cư như: vệ sinh môi 
trường vào ngày “Thứ 7 tình nguyện”, ngày “Chủ nhật xanh” hằng tuần, dọn vệ sinh 
môi trường, thu gom rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,  khơi thông dòng 
chảy sông suối, kênh mương nội đồng, làm sạch bờ biển, trồng cây xanh cải thiện môi 
trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư,…

Hình 12.6. Người dân xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) 
trồng cây, hoa làm đẹp cảnh quan tuyến đường liên xã

Hình 12.5. Công viên Lán Bè xanh, sạch, đẹp 
ở thành phố Hạ Long

Môi trường nước

Môi trường đất

Môi trường không khí Tác động của 
con người
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–  Quan sát hình 12.5 đến 12.8, nêu một số hoạt động của con người có tác động tích 
cực đến môi trường ở Quảng Ninh.

– Kể thêm một số hoạt động khác mà em biết.

Hình 12.7. Phong trào “Ngày chủ nhật vì một 
Hạ Long xanh” thu hút đông đảo người dân trên 

địa bàn tham gia

Hình 12.8. Hoạt động thu gom rác làm sạch bờ biển 

3. Thu thập và phân loại thông tin, bằng chứng cho thấy người dân địa phương có 
những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến môi trường.

Chuẩn bị: 
Chụp ảnh, quay clip, viết bài,... (hoặc sưu tầm qua 
sách báo) các hoạt động tích cực hoặc tiêu cực đến 
môi trường.

Hoạt động nhóm: 
Phân loại các hoạt động tích cực, tiêu cực với môi 
trường của người dân địa phương theo gợi ý sau: 

1

2
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Hoạt động
Mô tả, xác định ảnh hưởng của

hoạt động đến môi trường 

Hình 12.9. Các tình nguyện viên trồng rừng ngập mặn 
tại Vụng Ba Cửa, vịnh Hạ Long, góp phần làm sạch 
môi trường biển.

Hình 12.10. Học sinh thu gom rác ở bãi biển xã Minh 
Châu, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, góp phần làm 
sạch môi trường biển.

3 Chia sẻ sản phẩm của nhóm
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4. Thiết kế poster tuyên truyền “Bảo vệ môi trường ở địa phương em”.

1
Làm việc theo nhóm, đề xuất ý 

tưởng, chủ đề và vật liệu để thiết kế 
poster (sáng tạo và nghĩ ra các cách 
khác nhau để thiết kế poster).

2

Thiết kế poster

3

Triển lãm sản phẩm

5. Em là tuyên truyền viên bảo vệ môi trường.

Thực hành tuyên truyền bảo vệ môi trường trong nhà trường, gia đình và xã hội.

Làm thế nào 
để hạn chế 

rác thải nhựa?
?
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